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у статті здійснено спробу дослідити життя та творчу діяльність відомого англійського письменника, мате-
матика та філософа льюїса керрола (повне ім’я чарльз лутвідж доджсон). його дивовижний світ вже ба-
гато років зачаровує і дорослих і дітей. у творах письменника світ дітей інший від світу дорослих, навіть 
більше – ці два світи протистоїть одне одному. дослідники його творчості не можуть ствердити, котрий із 
цих світів л. керрол вважав за справжній, як також і те на чиїй стороні він був. у цьому контексті слід 
відзначити і те, що л. керрол був з одного боку надзвичайно серйозною людиною науки (логічні завдан-
ня та головоломки вченого сприяли появі таких наук, як математична логіка, семіотика, лінгвістичний 
аналіз), а з іншого – великим фантазером та улюбленцем дітей. літературні твори керрола вплинули на 
творчість цілого ряду класиків (джеймса джойса, Франца кафку, генрі джеймса, редьярда кіплінга, 
Френка Баума, володимира набокова), вони і надалі дивують та захоплюють людство.
ключові слова: льюїс керрол, аліса в країні чудес, дивовижний світ дітей, мистецтво, думка, роман, 
бестселлер, фантазія, казка.

Постановка проблеми. розвиток мистецтва 
неможливий без участі таких рушійних 

чинників творчого процесу як образне мислення 
і фантазія. роман льюїса керрола аліса в країні 
чудес натхненний ідеєю втілення дива в казко-
вому дитячому світі та переміні на краще реаль-
ного світу дорослих. ця книга наповнена фантас-
тичними подіями, що переплетені з реальністю. 
Шлях по якому подорожує маленька дівчинка 
аліса наповнений простою та дитячою безтурбо-
тністтю, що вільний від тягот життя і проблем 
дорослих. відправивши алісу в інший фантас-
тичний світ, керрол давав своїй уяві та фантазії 
цілковиту свободу. ці пригоди від часу їх ство-
рення так близькі дітям і так бажані дорослим, 
що не лишають жодну людину без уваги та захо-
плення. Мабуть, жоден художній твір на цілому 
світі не знайшов стільки читачів, прихильників 
та ненависників, як книги льюїса керрола.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
творчість льюїса керрола та його роман «аліса 
в країні чудес» вчені досліджують вже понад 
сто років. і це не випадково, адже загадки, що 
криються за дивними, одночасно простими проте 
надзвичайно складними, образно-метафорични-
ми текстами цікавлять без виключення всіх тих 
хто поринаючи і заглиблюючись в сюжеті твору 
старається відповісти на одвічні питання людства 
про сенс життя, пошук власної ідентичності тощо. 

у цьому контексті слід виділити праці таких 
дослідників, як: ірина галінська «льюїс кэррол 
і загадки його текстів» (Москва, 1995) [2]; до-
нальд томас «льюіс керрол: портрет з фону» 
(лондон, 1996) [14]; вілл Брукер «Пригоди аліси: 
льюїс керролл у популярній культурі», (нью-
йорк, 2004) [13] та інших дослідників [1; 3-12].

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. у мистецтвознавстві недостат-
ньо опрацьована проблема впливу на творчість 
митців образного мислення та фантазїї, поєднання 
у творі реального та ірреального тощо. аналізую-
чи творчість відомого англійського письменника, 
математика та філософа льюїса керрола мож-
на зауважити значний вплив на творчість цілого 
ряду класиків світової літератури. важливо за-

значити, що його логічні завдання та головоломки 
передбачили появу таких наук, як математична 
логіка, семіотика, лінгвістичний аналіз.

мета статті. головною метою наукового до-
слідження є життя та діяльніть англійського 
письменника, вченого, математика та філософа, 
його творчі ідеї та засоби втілення реального 
та фантастичного у творі.

виклад основного матеріалу. життя та діяль-
ність відомого англійського письменника, матема-
тика та філософа льюїса керрола – невичерпна 
тема для дослідження. Певним поясненням цього 
феномену є наявність у його творчості поєднання 
образного мислення та фантазії, реального та ір-
реального тощо. 

важливо зазначити, що логічні завдання 
та головоломки вченого передбачили появу та-
ких наук, як математична логіка, семіотика, лінг-
вістичний аналіз, зрештою, – теорію відносності. 
літературні твори вплинули на творчість цілого 
ряду класиків, що творили після нього, зокрема, 
на творчість джеймса джойса, Франца кафку, 
генрі джеймса, редьярда кіплінга, американ-
ського письменника Френка Баума (автора чис-
ленних книг про чарівну країну оз), та володи-
мира набокова [2, с. 4].

льюїсу керролу довелося жити в англії у «ві-
кторіанську» добу, що походить від імені коро-
леви вікторії, яка правила найдовше за всіх ан-
глійських монархів – 64 роки. в ті часи добрим 
смаком вважалося стримувати себе у вчинках, 
емоціях, почуттях. до хороших, вишуканих ма-
нер дітей привчали змалку. важливим було 
вміння говорити правильно, спокійно та гарною 
мовою, ходити поважно та не поспішаючи, а гра-
тися тільки в тихі та малорухливі ігри, слухати 
в усьому дорослих та займатися лише добрими, 
корисними справами. але зрозуміло, що дітям 
хотілося бігати, стрибати та голосно кричати, 
бути вільними й обирати власні шляхи у всьому. 
адже всі люди на світі прагнуть свободи у своє-
му житті, думках та творчості [12, с. 58].

так, розміровуючи про світ дорослих та дітей, 
правильне та неправильне, обов’язок та свободу, 
письменник створив світ, де немає ніяких обме-
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жень для фантазії та вигадок, де можна не під-
корятися королю та королеві і нічого та нікого 
не боятися. світ, де можна бути собою, вільною 
особистістю, що здатна силою своєї уяви змінити 
все що не подобається.

льюїс керрол є найзагадковішим письмен-
ником англії. він сам у собі поєднав те, що на 
перший погляд здається не поєднуване. він ма-
тематик та письменник, священник та фото-
граф, філософ і найкращий друг дітей. а його 
псевдонім також містить загадку. своє справжнє 
ім’я чарльз лутвідж (за прізвищем доджсон) він 
переклав латинською, отримане ім’я знову пере-
клав на англійську мову та поміняв місцями сло-
ва. так і народився його псевдонім lewis carroll.

загадковий письменник чарльз лутвідж 
доджсон (льюїс керрол) народився 27 січня 
1832 року в селищі дерсбері (графство чешир) 
в сім’ї англіканського священника. це була ве-
лика родина, де було семеро сестер та троє бра-
тів. всі вони отримали добре домашнє виховання 
в релігійному та духовному дусі: вивчення за-
кону Божого, різних мов та природничих наук, 
«біографії» та «хронології». цьому їх навчав 
батько – чарльз доджсон, який був непересіч-
ною, глибоко релігійною людиною. Проте універ-
ситетська освіченність у нього поєднувалась зі 
схильністю до ексцентричного [4, с. 5].

 Батько не тільки не забороняв дітям влашто-
вувати веселощі, ігри та витівки, а й усіляко їм 
сприяв. та звичайно, найбільшим вигадником 
був чарльз. він знайшов місцевого столяра, що 
допоміг змайструвати театр маріонеток, і сам 
писав п’єси та розігрував вистави. або ж пере-
вдягнувшись факіром показував зачарованій ау-
диторії дивовижні фокуси. для своїх молодших 
братів і сестер він виготовляв рукописні журна-
ли, у яких все – цікаві замітки, вірші, «рома-
ни» та «хроніки» – він вигадував та записував 
сам. та окрім тексту чарльз ілюстрував жур-
нал власними малюнками. вже тоді відчувалася 
схильність юного автора до пародії та бурлеску. 
гумористичного переінакшеня та переосмислен-
ня набувають рядки віршів великих класиків – 
в. Шекспіра, дж. Мільтона, т. грея, ч. діккенса 
та інших. Юний автор виявляє широку начита-
ність та безумовну обдарованість.

коли йому виповнилося дев’ятнадцять років, 
вступив до оксфордського університету. в двад-
цять три роки викладав математику в коледжі 
церкви христа, у двадцять п’ять – здобув сту-
пінь магістра математики, в двадцять дев’ять був 
посвячений у сан диякона.

з 1851 по 1898 р. чарльз лутвідж доджсон со-
рок сім років віддано працював у коледжі крайст 
черч повністю віддаючись науці математики. на-
писав грунтовні праці з математики, але особливої 
віртуозності набув у складанні та розв’язуванні 
логічних загадок, які не могли розв’язати не тіль-
ки прості люди, а й професіонали.

у цей час доктор доджсон вів суворо впоряд-
кований та самотній спосіб життя. лекції, сту-
дії математики, що переривалися ланчем, знову 
студії та дуже далекі прогулянки (по 18 миль 
на день), потім вечеря за високим викладацьким 
столом у коледжі та знову студії. лекції читав 
монотонним рівним голосом, хоча сам все життя 
страждав від запинання. він не любив нові зна-

йомства тому в університеті його вважали педан-
том, ексцентриком і диваком [3, с. 58].

з листів написаних доджсоном збереглось 
всього одна тисяча триста п’ять (1305) примір-
ників. він навіть вів реєстраційний журнал свого 
листування. цікаво, що почав його 1 січня 1861 р. 
і закінчив 1 січня 1892 р. сам реєстраційний жур-
нал нажаль не зберігся, але нам відомо, що за 
весь час письменник відправив 98921 лист. та-
кож існував реєстраційний журнал, що вівся для 
кореспонденції, яку отримував в якості курато-
ра «клубу професорів» оксфордського коледжу 
крайст-черч преподобного чарльза лутвіджа 
доджсона. нажаль, цей журнал був втраче-
ний, як і попередній, але дослідники вважають, 
що гіпотетична цифра листів, відправлених за 
останні тридцять сім років життя письменника, 
становить сто три тисячі сімсот двадцять один 
(103721). кількість листів, що були написані за 
перші двадцять років його життя, точно невідо-
ма, проте дослідники називають найбільш ран-
ній із збережених листів юного чарлза лутвіджа 
адресований няні (причому рукою хлопчика во-
див хтось з дорослих) [2, с. 47].

страждаючи від безсоння, а також щоб відво-
ліктися від поганих думок, доджсон вигадав собі 
цікаве завдання – вигадував алгебраїчні та гео-
метричні головоломки та розв’язував їх у тем-
ряві. Пізніше вони були опубліковані під назвою 
«опівнічні задачі, придуманні безсонними ноча-
ми», а вже в іншому виданні змінив «безсонні 
ночі» та «безсонні години» [3, с. 61].

читаючи щоденник чарльза лутвіджа додж-
сона стає зрозумілим наскільки сильно він лю-
бив театр. значне місце посідала в його житті 
не лише висока трагедія, Шекспір, вікторіанці, а 
й комічні бурлески, пантоміма та музичні коме-
дії. ставши відомим автором, його казки брали 
для постановок на сцені, процес якого він особис-
то спостерігав, так як витончено розумів театр 
і закони сцени. також доджсон добре малював 
і мріяв стати художником. для цього він надіслав 
в газету власну серію малюнків, але редакція їх 
відхилила. це спонукало його зайнятися фото-
графією. результат не забарився – він став од-
ним з найкращих фотографів XiX століття.

цураючись дорослих, почуваючи себе незруч-
но, тяжко затинаючись, іноді не в силі вимови-
ти жодного слова, доджсон ставав надзвичайно 
цікавим співрозмовником, особливо тоді, коли 
в товаристі з’являлися діти. він їх дуже любив, 
вигадував для них різні цікаві історії, запрошу-
вав в гості. Під час розповіді оповідань встигав 
ще й замальовувати персонажів. його найкра-
щі твори виникали як імпровізація, хоча згодом 
і допрацьовувалися. у їх створенні незмінним 
поштовхом для творчості ставали діти. 

тому не дивно, що чарльз лутвідж доджсон 
часто гуляв з доньками ректора оксфордського 
коледжу крайст черчс – лоріною Шарлоттою, 
алісою та едіт лідделл. як своїх добрих знайомих 
він запрошував їх до себе на чай і розказував їм 
дивовижні історії. улюбленицею письменника була 
аліса лідделл, тому саме для неї та її сестричок 
була створена казка «аліса в країні чудес».

Мабуть вперше в історії літературного ро-
ману льюїс керролл зробив головною героїнею 
книжки реальну дівчинку, або ще точніше –  
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її творчу фантазію, що здатна породжувати інший 
світ – країну чудес. у цьому дивовижному світі, 
з одного боку, висвітлені цілком земні проблеми 
освіти, виховання, судочинства, усього суспільно-
го устрою «вікторіанської» доби, щоб був суворим 
до людини. з іншого боку, в фантазійному світі 
відобразилося те, про що заборонялося говорити 
в той час – неосяжні мрії, щирі почуття, праг-
нення людини. всі правила, що діять тут на землі 
летять шкереберть, адже можна бігати за Білим 
кроликом, робити дурниці, дражнитися та пово-
дитися неправильно. людина завжди хоче бути 
вільною, і в своїй уяві вона може збільшуватися 
або зменшуватися, швидко пересуватися в різних 
просторах і робити все, що заманеться. кожній 
людині необхідна її особиста свобода [13, с. 60].

коли підросла аліса лідделл, письменник 
створив ще одну історію для продовження книж-
ки – «аліса в задзеркаллі», де маленька, тен-
дітна героїня перетворилася на королеву. льюїс 
керрол зобразив себе як Білого лицаря, який 
оповідає алісі про неймовірні винаходи та зна-
хідки. а в кінці, на прощання просить лише 
озирнутися й помахати йому рукою...

льюїс керрол належить до плеяди англійських 
письменників-романтиків, у яких іронічне та тро-
хи скептичне ставлення до світу. світ для англій-
ських романтиків подібний на хаос, який в своєму 
русі немає ніякого напрямку, ніякого логічного до-
ступного для розуміння взірця. твори письменни-
ків створювались методом визначення меж люд-
ської мови та були засновані на філософському 
скептицизмі та роматичній іронії [2, с. 55].

Прихильники творчості керрола висловлю-
ють найрізноманітніші судження про те, як слід 
класифікувати повісті про пригоди аліси. напри-
клад ян Б. гордон назвав пригоди «аліси в країні 
чудес» «романом виховання» (Bildungstroman), 
а «алісу в зазеркаллі» розглядає як роман про 
життя і формування художника «в якому вихо-
вання дитини не можна відрізнити від його існу-
вання в мистецтві».

у середині XX століття твори л. керрола ста-
ли аналізувати та досліджувати не тільки філо-
софи, а й фізики, математики, астрономи. навіть 
біолог та психолог с.г. геллерштейн вважав, що 
у всіх «нісенітницях» л. керрола криється якась 
таємниця, розгадка якої небайдужа науці.

льюїс керрол (чарльз латвідж доджсон) по-
мер 14 січня 1898 р. на гілфордсьому кладовищі 
над могилою математика, фотографа та письмен-
ника стоїть звичайний білий хрест. а в сільській 
церкві дарсбері, на батьківщинні керрола, є ві-
траж, де поруч із замисленним додо стоїть аліса, 
а навколо стовпилися: Білий кролик, Березневий 
заєць, чеширський кіт, капелюшник та інші.

висновки і перспективи. Підсумовуючи вище 
сказане можна дійти до наступного висновку, а саме: 
розвиток мистецтва неможливий без участі таких 
рушійних чинників творчого процесу як образне 
мислення і фантазія. значною мірою це стосується 
творчості льюїса керрола та його твору-бестселе-
ра «аліса в країні чудес». тексти твору зацікавили 
досдідників також і тим, що в них здійснена спроба 
дати прості відповіді на складні одвічні питання про 
сенс життя, пошук власної ідентичності тощо. 

зазначимо, що льюїс керрол був надзвичай-
но доброю, щирою і талановитою людиною. його 
любов до дітей та його твори для них наповненні 
справжнім дивом. казки «аліса в країні чудес» 
і «аліса в задзеркаллі» люблять дорослі і діти.  
Їх цитують, на них посилаються філологи та фізи-
ки, їх вивчають філософи та лінгвісти, психологи 
і математики. Про них написано безліч статей, на-
укових робіт. за книгами льюїса керролла зняті 
кінофільми, поставлені п’єси. сотні художників ма-
лювали ілюстрації до його книг, включаючи і саль-
вадора далі. Пригоди аліси перекладені більш ніж 
на сто мов (українською мовою переклад дилогії 
про алісу здійснили в. корнієнко, н. демурова). 
льюїс керрол здійснив неоціненний вклад не тіль-
ки в скарбницю світової літератури та серце кож-
ної людини, але й надалі продовжує впливати на 
сучасне мистецтво інспіруючи нові твори.
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льЮиС кЭрролл и его УдивительнЫй мир

аннотация
в статье предпринята попытка исследовать жизнь и творческую деятельность известного английского 
писателя, математика и философа льюиса кэрролла (чарльза лутвиджа доджсона). его удивитель-
ный мир уже много лет очаровывает и взрослых и детей. в произведениях писателя мир детей отлича-
ется от мира взрослых, даже больше – эти два мира противостоит друг другу. исследователи его твор-
чества не могут утверждать, который из этих миров л. кэрролл считал настоящим, как и то на чьей 
стороне он был. в этом контексте следует отметить и то, что л. кэрролл был с одной стороны очень 
серьезным человеком науки (логические задачи и головоломки ученого способствовали появлению 
таких наук, как математическая логика, семиотика, лингвистический анализ), а с другой – большим 
фантазером и любимцем детей. литературные произведения кэрролла повлияли на творчество целого 
ряда классиков (джеймса джойса, Франца кафку, генри джеймса, редьярда киплинга, Фрэнка Бау-
ма, владимира набокова), они и в дальнейшем удивляют и восхищают человечество.
ключевые слова: льюис кэрролл, алиса в стране чудес, удивительный мир детей, искусство, мысль, 
сочинение-бестселлер, фантазия, сказка.
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LewIs CarrOL and hIs MarVeLOUs wOrLd

summary
the article attempts to explore the life and creative work of the famous english writer, mathematician 
and philosopher lewis carroll (charles lutwige dodgson). His wonderful world for many years fascinates 
both adults and children. in the writer's work, the world of children is different from the world of adults, 
even more so – these two worlds are opposed to each other. researchers of his work cannot confirm which 
of these worlds l. carroll considered to be true, as well as on whose side he was. in this context, it should 
be noted that l. carroll was, on the one hand, an extremely serious man of science (the logical tasks and 
puzzles of the scientist contributed to the emergence of such sciences as mathematical logic, semiotics, 
linguistic analysis), and on the other – a great dreamer and children’s best friend. carroll's literary works 
have influenced the work of a number of classics (James Joyce, franz Kafka, Henry James, rudyard 
Kipling, frank Baum, Volodymyr nabokov), they are still amaze and captivate humanity. 
Keywords: lewis carrol, alice's adventures in wonderland, marvelous children’s world, art, opinion, 
bestseller, fantasy, fairy tail.


